
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                       PROIECT 

 
               HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova 

 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.07.2014; 

Având în vedere raportul nr.105261/2014 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova; 

 În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Titlului I, art.554, 
Titlului II, art.555-556, Titlul VI, art.858-870 din Codul Civil; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi 
art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare şi valoarea de inventar a bunurilor 

identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
c) se anulează poziţia cu privire la investiţia „Construcţiei adăpost canin etapa 

I”. 
Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor identificate în anexa 
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Predarea – primirea bunurilor identificate la art.2 din prezenta hotărâre, se va face 
pe bază de proces verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 

               Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, 
modificată şi completată, nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, modificată şi 



 

completată, nr.80/2006 referitoare darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi nr.293/2014 referitoare la 
modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova. 

               Art.5. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PRIMAR,  SECRETAR, 
Lia - Olguţa VASILESCU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.105261/18.07.2014 
                           SE APROBĂ, 
                                                                                             PRIMAR                                     

                    LIA OLGUŢA VASILESCU                                         
       

 
 
 
 

               RAPORT 
 
 
 Prin Hotărârea nr. 147/1999, Consiliul Local al Municipiului Craiova şi-a însuşit inventarul 

bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, modificat prin  H.C.L nr. 173/2001. 
Ulterior, bunurile cuprinse în actele administrative invocate au fost incluse în anexa nr. 2 a Hotărârii de 
Guvern nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, modificată şi completată prin H.G. nr. 141/2008.   

 
                 - În cadrul operaţiunilor de inventariere la faţa locului de către personal de specialitate  din 
comisia permanentă de inventariere numită prin Dispoziţia Primarului municipiului Craiova 
nr.4799/2013, care a identificat suprafeţele de terenuri, a stabilit valorile de inventar ale acestora 
conform procesului verbal de inventariere nr. 105207/17.07.2014, astfel este necesară completarea 
inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Craiova cu bunurile identificate  
conform anexei nr.1   la prezentul raport. 
după cum urmează: 

Teren str Pelendava în suprafaţă totală de 22537mp cu valoarea de inventar 2223796,86lei se 
diminuează cu 1672mp rezultând suprafaţa de 20856mp cu valoarea de inventar finală de 2058815,34lei; 

Teren aferent Bl. 6A din str. A.I.Cuza nr. 42 în suprafaţă de 330mp  cu nr. cadastral 9918 din 
2003 – teren domeniu public de interes local cu valoarea de inventar de 221100lei; 

Teren în suprafaţă de 3032mp si construcţie S+P+1E în suprafaţă de 451,43mp  str. Libertăţii nr. 
9 în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalui Dolj prin Hotărârea nr. 45/1995 cu valoarea de 
inventar a terenului actualizată de 2031440lei; 

Teren aferent scara acces  imobil  str. A.I.Cuza nr. 42 , bl. 6A în suprafaţă de 21mp cu valoarea 
de inventar de 24047lei; 

Prin urmare este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul public al 
municipiului Craiova cu bunurile identificate  conform anexei nr.1   la prezentul raport 

 
Prin adresa nr. 78331/2014 Direcţia Investiţii , Achiziţii şi Licitaţii ,Serviciul Investiţii şi 

Achiziţii s-a transmis Direcţiei Patrimoniu  , Procesul Verbal de Recepţie  nr. 64942/25.04.2014 privind 
obiectivul de investiţii „Achiziţie cu montaj echipamente locuri  de joacă” în vederea predării la 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova . Valoarea lucrărilor supuse recepţiei este de 1.763.442,821 lei fără TVA  şi 
2.186.699,098 lei cu TVA . 

Potrivit catalogului privind clarificarea şi durata normală de funcţionare a mijloacelor fixe  
aprobat prin H.G. nr. 2139/2004  în anexa nr.3 a Procesului verbal s-a stabilit încadrarea mijlocului fix 
„Elemente Locuri Joacă” în clasificaţii şi durata normală de funcţionare astfel: 



 

- Cod de clasificare : 3.4 
- Durata normală de funcţionare : 8ani   
Prin urmare este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul public al 

municipiului Craiova cu bunurile identificate  conform anexei nr.1   la prezentul raport. 
  Echipamentele recepţionate prin Procesul Verbal de Recepţie nr. 64942/25.04.2014 au fost 

achiziţionate şi montate pe domeniul public prin urmare este necesară darea în administrare către 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova conform anexei nr. 4 la prezentul raport 

 
În baza protocolului nr. 136/07.03.2014 încheiat în baza Hotărârii de Guvern nr. 116/2014 între 

Ministerul Tineretului şi Sportului Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj şi Consiliul Local al 
Municipiului Craiova s-a transmis din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova pentru realizarea investiţiei “Modernizare Complex Sportiv a unor imobile astfel 
este necesară completarea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Craiova cu 
bunurile conform anexei nr.1  la prezentul raport. 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 256/2014 în anexa 1 ,poz 2  respectiv poz. 3 au fost 

inventariate în domeniul public terenurile  situate în str. Ştirbei Vodă 34 D cu nr. cadastral 22950 cu 
suprafaţa de 1200mp, iar   conform Contractului de Vânzare Cumpărare  cu nr. 1239/12. Dec. 2013  
suprafaţa este de 2100mp, respectiv  str. Ştirbei Vodă 34 E (fost nr. 34) cu nr. cadastral 22454 cu 
suprafaţa de 1158mp, iar   conform Contractului de Vânzare Cumpărare  cu nr. 5383/12. Dec. 2013 este 
înregistrată adresa terenului Bulevardul Ştirbei Vodă nr. 30E (fost nr. 34)  prin urmare este necesară 
modificarea poziţiilor nr.2 şi nr. 3  din anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 256/2014 
conform anexei nr.2   la prezentul raport. 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/2014 în anexa 1 , poz 3 s - a inventariat în domeniul 

public  bunul Liceul de Informatică „Ştefan Odobleja” laboratoare (C12)  cu valoarea de inventar 
897.738lei  iar în urma studiului de fezabilitate pentru lucrarea de investiţii Reparaţii Capitale la la 
clădirea Corp Laboratoare P+3  valoarea este de 9.996lei prin urmare este necesară  modificarea valorii 
de inventar de la 897.738 cu valoarea de 9.996lei la valoarea actualizată de 907.734lei este necesară 
modificarea poziţiei nr.3 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 293/2014 conform  anexei  
nr. 2 la prezentul raport. 

 
Prin adresa nr. 100286/2014 Direcţia Investiţii , Achiziţii şi Licitaţii ,Serviciul Investiţii şi 

Achiziţii a transmis Direcţiei Patrimoniu  - Cartea Tehnică a investiţiei Reabilitare Conducta Izvarna – 
Craiova ca urmare a încheierii Procesului Verbal de Recepţie  la terminarea lucrărilor nr. 
3513/26.06.2014 conform contractului de lucrări nr. 170998 din 15.11.2013  cu valoarea de 
580.450,95lei , prin urmare este necesară modificarea valorii de inventar a bunului Conducta 
aducţiune apa Izvarna 1208 cu nr. inventar 12002071 şi valoarea de inventar de la  3.304.999,83lei 
cu valoarea de 580.450,95lei la valoarea actualizată de 3.885.450,78lei conform anexei nr.2  la 
prezentul raport. 

Bunul Conducta aducţiune apa Izvarna 1208 figurează înregistrată în domeniul public al 
municipiului Craiova conform Hotărârii de Guvern nr. 141/2008, anexa 2 , poziţia 2752 fiind 
concesionată către Compania de Apă OLTENIA.   

 
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/2014 în anexa 2 ,poz 1 s - a aprobat modificarea valorii 

de inventar a a investiţiei „ Construcţie  adăpost canin  etapa I”  inregistrata în evidenţa contabilă cu nr. 
11001201 şi  cu valoarea de inventar de 2.700.747,70lei la valoarea actualizată de 2.722.862,42 . 

Deoarece investiţia „ Construcţie  adăpost canin  etapa I”  este inclusă în  domeniul privat al 
municipiului Craiova este necesară anularea poziţiei nr.1 din anexa 2 la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 293/2014 . 

 



 

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu Titlul I , art. 554 , Titlul II ,art. 555 – 556 , Titlul VI 
,art. 858 – 870  din  Noul Cod Civil, cu prevederile art. 6, art. 12, din Legea nr. 213/1998 privind privind 
bunurile proprietate publică,  art. 36 alin 2 şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 
 
          1.Modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2008 prin: 
         - completarea inventarului domeniului public cu bunurile prevăzute în  anexa 1 la prezentul 

raport;       
         - modificarea inventarului domeniului public  conform anexei nr.2 la prezentul raport.   
         -modificarea Hotărârârii Consiliului Local nr. 293/2014 în sensul anularii poziţiei nr.1 din anexa 

2 reprezentând investiţia „ Construcţie  adăpost canin  etapa I”. 
         - darea în administrare către RAADPFL Craiova a locurilor de joacă conform anexei nr. 3 la 

prezentul raport. 
         -  predarea primirea bunurilor prevăzute în anexa 3 se va face în baza unui proces verbal 

încheiat în termen de 30zile de la adoptarea hotărârii. 
       2. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 

522/2007 referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniului privat al municipiului 
Craiova, HCL nr. 147/1999 referitoare la însuşirea  inventarul bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public 
al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Craiova, cu modificările şi 
completările ulterioare, a HCL , nr. 80/2006 privind darea în administrare a unor bunuri ce aparţin 
domeniului public către R.A.A.D.P.F.L. Craiova, a HCL nr. 293/2014 privind modificarea inventarului 
bunurilor care aparţin domenioului public al municipiului Craiova. 

   3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale prin intermediul 
Consiliului Judetean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare  a H.G. nr. 141/2008. 

 
 

         DIRECTOR EXECUTIV,                                                                 
          cons. jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                                
                                      Întocmit, 
                                       Insp.Cosmin Popescu 

 



                                                                               INTRĂRI BUNURI ÎN DOMENIUL  PUBLIC

Nr. 
Crt.

Denumirea bunului

Sup/
mp

cantitate 
buc

cod  
încadrare 
conf HG 

2139/2004

Preţ Unitar 
lei fără TVA

Valoare 
Inv/lei fără 

TVA

Valoare 
Inv/lei cu 

TVA

1 Echipament complex de joacă  Tip 5 1 3.4 100.293,2280 100.293,2280 124.363,6027

2 Echipament complex de joacă  Tip 8 1 3.4 509.956,5720 509.956,5720 632.346,1493

3 Echipament complex de joacă  Tip 13 1 3.4 153.203,6545 153.203,6545 189.972,5316

4 Echipament complex de joacă  Tip 21 1 3.4 150.019,7425 150.019,7425 186.024,4807

5 Balansoar cu o axă de oscilaţie 4 3.4 5.567,4239 22.269,6956 27.614,4225

6 Balansoar pe arc 4 3.4 5.293,2537 21.173,0148 26.254,5387

7 Rotativa 2 3.4 22.694,2172 45.388,4344 56.281,6587

8 Carusel cu figurine 1 3.4 26.183,2541 26.183,2541 32.467,2351

9 Leagăn dublu cu scăunele şi figurine 1 3.4 24.308,2837 24.308,2837 30.142,2718

10
Echipament de agrement pentru două persoane pentru 
întretinerea şi dezvoltarea muşchilor abdominali şi taliei cu 
panou despărţitor 

3 3.4 8.623,0950 25.869,2850 32.077,9134

11 Echipament de agrement pentru două persoane cu panou 
despărtitor BICICLETA

3 3.4 10.745,7030 32.237,1090 39.974,0152

12
Echipament de agrement pentru două persoane pentru 
întretinerea şi dezvoltareamasei muschiulare a membrelor 
superioare şi spate cu panou despărţitor 

3 3.4 9.883,3935 29.650,1805 36.766,2238

13 Pavimente elastice din cauciuc 50x50x5cm 815mp 3.4 738.4907 601.869,9205 746.318,7014

14 Bordura Beton 195 ml 3.4 76.5023 14.917,9485 18.498,2516

15 panou informativ 4 3.4 1.525,6245 6.102,4980 7.567,0975

16
Teren aferent imobil str. A.I.Cuza nr.42 , bl. 6A , în suprafaţă 
de 330mp 330 str. A.I.Cuza str. C. R. Motru str. 13 septembrie propr privata 221100

Elemente de identificare (vecini) N.E.S.V

                        Anexa nr.1 la Hotararea nr.             /2014
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17
Teren şi construcţie  str. Libertăţii nr. 9 ,în administrarea 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj conf HCL nr. 
45/1995 , cu o  suprafaţă de 3032mp din care clădire S+P+1E 
în suprafaţă construită de 451,43mp

3032 str. Libertăţii propr privata propr privata propr privata 2031440

18 Teren aferent scara acces imobil str. A.I.Cuza nr 42 , bl. 6A , 
în suprafaţă de 21mp

21 str. A.I.Cuza dom . Public Bl. 6A dom . Public 24047

19 Pista atletism RK 1.6.2 147250

20 Sector aruncări 1.6.2 58900

21
Centrala termica ( Centru de recuperare Sportiva Lunca)

2.1.17.3 15006,24
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                            MODIFICAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE ŞI VALORII DE INVENTAR

Nr. 
Crt. Denumirea bunului

Suprafaţa 
iniţială  
(mp)

Suprafaţa 
(mp) 

rezultata
  Nr. inventar Valoare Inventar 

Iniţială Diferenţe
Valoare 
Inventar 

Nouă 

1 Teren  str. A.I.Cuza diminuare  de suprafaţă de la 44085mp la 
44064 mp din care carosabil 792mp şi trotuar 21mp 

44085.00 44064.00 42001378 50.480.647 24047 50456600

2 Teren  str. Pelendava diminuare  de suprafaţă de la 22537mp 
la 20865 mp din care carosabil 9345mp şi trotuar 11520mp 

22537.00 20865.00 12002321 1111652,19 82472,19 1029180

3
Liceul de Informatica "Ştefan Odobleja"  - laboratoare (C12) -  
P+3 majorare valoare 805 897.738 9996 907734

4 Conducta aducţiune apa Izvarna 1208 majorare valoare 12002071 3304999,83 580450,95 3885450,78

5 teren B-dul. Ştirbei Vodă 34D cu nr. cadastral 22950 conform 
Contractului de Vânzare Cumpărare  cu nr. 1239/12. Dec. 
2013 , modificare suprafaţă de la 1200mp  la 2100mp

1200 2100 12002185 1.699.500

6
teren B-dul. Ştirbei Vodă 34E (fost nr. 34) cu nr. cadastral 
22454 se modifică numărul factorial din 34E în B-dul. Ştirbei 
Vodă nr.30E conform Contractului de Vânzare Cumpărare  cu 
nr. 5383/12. Dec. 2013 

1158 1158 42002186 956.000

ANEXA  2 LA Hotararea nr                /2014



Nr. 
Crt. Amplasament Denumire echipament cantitate 

buc

cod  
încadrare 
conf HG 

2139/2004

Preţ Unitar lei 
fără TVA

Valoare lei fără 
TVA

Valoare Inv/lei 
cu TVA

Nr. Fişă 
Tehnică

Echipament complex de joacă  Tip 5 1 3.4 100.293,2280 100.293,2280 124.363,6027 1
Rotativa 1 3.4 22.694,2172 22.694,2172 28.140,8293 7
Balansoar cu o axă de oscilaţie 1 3.4 5.567,4239 5.567,4239 6.903,6056 5
Balansoar pe arc 1 3.4 5.293,2537 5.293,2537 6.563,6346 6
Arie de siguranţă (Pavimente elastice din cauciuc 
50x50x5cm =136mp ,  Bordura Beton  = 51ml , Panou 
Informativ - 1 buc)

1 3.4 105.861,9770 131.268,8515

Echipament de agrement pentru două persoane pentru 
întretinerea şi dezvoltarea muşchilor abdominali şi taliei 
cu panou despărţitor 3 3.4

8.623,0950 8.623,0950 10.692,6387 10

Echipament de agrement pentru două persoane pentru 
întretinerea şi dezvoltarea masei muschiulare a membrelor 
superioare şi spate cu panou despărţitor 

3 3.4 9.883,3935 9.883,3935 12.255,4079 12

Echipament complex de joacă  Tip 13 1 3.4 153.203,6545 153.203,6545 189.972,5316 3

Leagăn dublu cu scăunele şi figurine 1 3.4 24.308,2837 24.308,2837 30.142,2718 9
Balansoar cu o axă de oscilaţie 1 3.4 5.567,4239 5.567,4239 6.903,6056 5
Balansoar pe arc 1 3.4 5.293,2537 5.293,2537 6.563,6346 6

Echipament de agrement pentru două persoane pentru 
întretinerea şi dezvoltarea masei muschiulare a membrelor 
superioare şi spate cu panou despărţitor 

1 3.4 9.883,3935 9.883,3935 12.255,4079 12

Echipament de agrement pentru două persoane cu panou 
despărtitor BICICLETA

1 3.4 10.745,7030 10.745,7030 13.324,6717 11

Arie de siguranţă (Pavimente elastice din cauciuc 
50x50x5cm =208mp ,  Bordura Beton  = 58ml , Panou 
Informativ -1buc )

1 3.4 159.568,8235 197.865,3411

                           DARE ÎN ADMINISTRARE ECHIPAMENTE LOCURI JOACĂ  CĂTRE RAADPFL CRAIOVA 
Anexa nr.3 la Hotararea nr.            /2014

1 VALEA ROŞIE

2 LAPUS
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Echipament complex de joacă  Tip 21 (inclusiv panou 
informativ)

1 3.4 151.545,3670 151.545,3670 187.916,2551 4

Rotativa 1 3.4 22.694,2172 22.694,2172 28.140,8293 7

Balansoar cu o axă de oscilaţie 1 3.4 5.567,4239 5.567,4239 6.903,6056 5

Balansoar pe arc 1 3.4 5.293,2537 5.293,2537 6.563,6346 6
Echipament de agrement pentru două persoane pentru 
întretinerea şi dezvoltarea muşchilor abdominali şi taliei 
cu panou despărţitor 

1 3.4 8.623,0950 8.623,0950 10.692,6378 10

Echipament de agrement pentru două persoane cu panou 
despărtitor BICICLETA

1 3.4 10.745,7030 10.745,7030 13.324,6717 11

Echipament complex de joacă  Tip 8 1 3.4 509.956,5720 509.956,5720 632.346,1493 2

Carusel cu figurine 1 3.4 26.183,2541 26.183,2541 32.467,2351 8
Balansoar cu o axă de oscilaţie 1 3.4 5.567,4239 5.567,4239 6.903,6056 5
Balansoar pe arc 1 3.4 5.293,2537 5.293,2537 6.563,6346 6
Echipament de agrement pentru două persoane pentru 
întretinerea şi dezvoltarea muşchilor abdominali şi taliei 
cu panou despărţitor 

1 3.4 8.623,0950 8.623,0950 10.692,6378 10

Echipament de agrement pentru două persoane pentru 
întretinerea şi dezvoltarea masei muschiulare a membrelor 
superioare şi spate cu panou despărţitor 

1 3.4 9.883,3935 9.883,3935 12.255,4079 12

Echipament de agrement pentru două persoane cu panou 
despărtitor BICICLETA 1 3.4 10.745,7030 10.745,7030 13.324,6717 11

Arie de siguranţă (Pavimente elastice din cauciuc 
50x50x5cm =471mp ,  Bordura Beton  = 86ml , Panou 
Informativ -1buc )

1 3.4 355.933,9420 441.358,0881

CRAIOVIŢA4

3 PUSCHIN
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